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صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودي مستقبال ولي العهد البحريني صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد          )بنا(

مينيات مؤيدات للرئيس علي عبداهلل صالح خالل مظاهرة في صنعاء امس                          )أ.ف.پ(

األمير نايف: أمن البحرين ال يتجزأ عن أمن واستقرار السعودية

راشد الماجد يغني ألرض البحرين.. معلنًا رفض الخطاب الطائفي

الرياض: دراسة مشاركة المرأة 
في االنتخابات البلدية المقبلة

الرياضـ  إيالف: حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية 
تاريخ التســــجيل للناخبني في االنتخابات البلدية، حيث أكد مصدر 
مطلع لـ»إيالف« أن قرار مشاركة املرأة السعودية كناخبة في املرحلة 

األولى تتم دراسته حاليا.
وحددت الوزارة تاريخ التسجيل للناخبني في االنتخابات البلدية 
في 23 أبريل املقبل، وسيبدأ قريبا تشكيل اللجان العامة وحتديد املراكز 
للناخبني. وقال مصدر مطلع لـ »إيالف« طلب عدم اإلشارة إلى اسمه ان 
قرارا تتم دراسته حاليا »يسمح مبشاركة املرأة في االنتخابات البلدية 
املقبلة كناخب في املرحلة األولى، وليس الترشــــح في االنتخابات«. 
وتتوزع املجالس البلدية على كل احملافظات السعودية، ولكن ليس 
للمجلس أي دور تشريعي أو تنفيذي، ويقتصر دورهم على املراقبة 

واملشورة فقط.
يذكر أن اململكة شــــهدت أول انتخابات بلدية منذ تأسيســــها في 
العام 2005، الختيار نصف أعضــــاء املجالس البلدية البالغ إجمالها 
178 عضوا، بينما جرى تعيني نصف األعضاء اآلخرين، وغابت املرأة 
الســــعودية عن تلك االنتخابات تصويتا وترشحا، ولم ينتخب فيها 

سوى الرجال فقط.
وقالت الناشــــطة في حقوق املرأة أميرة كشغري في وقت سابق 
»إن احلديث عن طلب املناقشة السرية لدخول املرأة في عالم املجالس 
البلدية ال يحتاج ذلك، بل قرار رسمي، والقيادة السعودية قالت رأيها 

في ضرورة مشاركة املرأة في احلياة العامة«.
وانتقدت الناشطة االزدواجية في املشاركة االنتخابية للمرأة بقولها 
»املرأة جنحت كمرشحة وناخبة في انتخابات الغرف التجارية، فهل 

احتاج ذلك مناقشة حتى تلج إلى تلك االنتخابات«.
كما اعتبرت ناشطات حقوقيات سعوديات أن حملتهن على »فيس 
بوك« تؤكد على حقهن في املشــــاركة في االنتخابات البلدية املقبلة، 
وأن هذا التحرك لن يتوقف حتى حتقيق مطالبهن مبشاركة املرأة في 
هذه االنتخابات. وتعرف احلملة عن نفســــها بأنها »مجموعة وطنية 
ومببادرة نسائية مستقلة وبتمثيل وطني شامل لكل مناطق اململكة 
العربية السعودية«، وتسعى إلى »حتقيق املشاركة الفعالة والكاملة 
للمرأة الســــعودية في املجالس البلدية مــــن خالل التوعية والتأهيل 
إلمياننا بحق املرأة في املشــــاركة وأهمية دورها في تطوير اخلدمات 
البلدية والقضايا االجتماعية غير املفعلة، ألنها أكثر مالمسة الحتياجات 

األسرة واملجتمع وبدعم الرجل واملرأة في هذه االنتخابات«.
كذلك تهدف إلى »السعي في حصول املرأة على حقها في االنتخاب 
والترشح في االنتخابات البلدية وتأهيل وتدريب فرق العمل واملرشحني 

واملرشحات لالنتخابات البلدية«.
ويضيف القائمون على احلملة »للمرأة احلق نفسه املعطى للرجل، 
بحيث تتمكن من احلصول على حقوقها وممارستها بصورة متساوية 
من دون أي متييز بينهما، مما يعني أن حق املشاركة في االنتخابات 
حق مشروع للمرأة أيضا حسب نصوص املواثيق الدولية التي وقعت 

عليها اململكة والنصوص والتشريعات الدينية أيضا«.
ويعتبر الكثير من الناشطات السعوديات أن مشاركتهن في االنتخابات 
حق طبيعي لهن وواجب عليهن. ويؤكد عدد من أعضاء املجالس البلدية 

على أن النظام عينه ال مينع مشاركة املرأة في العملية االنتخابية.
وأكد نائب رئيس املجلس البلدي ملدينة الرياض م.طارق القصبي 
أن »كل مواطن له احلق في االشــــتراك في االنتخابات البلدية املقبلة 

من دون متييز جنسي«.
وتابع ان »الكل له حق االنتخاب والتصويت وإبداء الرأي ومحاولة 
حتسني اخلدمات املقدمة إلى املواطنني كافة«، واصفا املبادرة النسائية 

حملاولة إشراك املرأة في االنتخابات البلدية املقبلة بـ »الطبيعية«.

»ليش تدمع عينها واحنا ســــببها، ليش نكســــر قلبها حزن 
أســــية، ما تشــــوف عيالها سنة وشــــيعة، كلنا بعيونها صرنا 
ســــوية« هكذا اذن اراد راشد املاجد ان يكون صاحب موقف ازاء 
ما يحدث في البحرين، فــــي التفاتة مفاجئة قل ان يلتفت اليها 
مطــــرب خليجي، مغنيا لالرض التي لطاملا اعلن حبه املبكر لها 
ومسجال انحيازه املطلق الى تراب وشعب »ديلمون« ومتساميا 
بنبرته فوق خطاب النعرات والفرقة املذهبية عبر اغنية وطنية 
خالصــة حتمــل مضامينهـــا رســــالة دعوة الى وحدة الشارع 
والعودة الى حضــن األم – االرض، في اغنية جاءت اشبه ببلسم 
لآلهات واجلـــروح، بعد تلك االحداث املؤســــفة التــي شهدهـــا 

الشـــارع البحرينـــي.

والالفت ايضا بحسب جريدة »الرياض« السعودية ان موضوع 
االغنية جاء على درجة عالية من الذكاء في التعاطي مع احلدث 
الســــاخن، اذ لم تعبر كلمات الشــــاعرة ضما الوجدان عن اي ما 
من شــــأنه حتويل االغنية لصالح طرف ضد آخر، وامنا عزفت 
األبيات الشــــعرية على الوتر االسمى وهو حب الوطن والوالء 
لألرض، معلنة صراحة رفضها اخلطاب الطائفي والتزامها قيم 
الوالء واحملبة عبر حلن شــــجي ألحمد الهرمي تشربتها كلمات 
اغنية »البحريــــن ما نرضى زعلها«، ولعــــل الدليل على جناح 
رسالة االغنية في التعبير عن اجلميع هو عندما جلأ »الطرفان 
البحرينيان« الــــى اذاعة االغنية على الـ »يوتيوب« مبونتاجني 

واخراجني مختلفني كل حسب توجهه.

الريــــاض ـ وكاالت: جددت 
الســــعودية تأييدها حلكومة 
البحريــــن، مؤكــــدة أن أمــــن 
واســــتقرار البحرين ال يتجزأ 
عن أمن واستقرار السعودية.

جــــاء ذلك خالل اســــتماع 
صاحب الســــمو امللكي األمير 
نايف بــــن عبدالعزيز النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية السعودي الى 
البحريني صاحب  العهد  ولي 
السمو امللكي األمير سلمان بن 
حمــــد آل خليفة خالل اجتماع 
مشترك عقد في وقت متأخر من 
مساء أمس األول في الرياض 
مصرحا بـ»بان أمن واستقرار 
مملكة البحرين ال يتجزأ عن أمن 

واستقرار السعودية«.
وقال: »نحن بلدان يجمعنا 
الدين اإلسالمي احلنيف وان 
ما حققناه من منجزات ألبناء 
شعبينا ســــيبقى شاهدا على 
عملنا املشــــترك على الصعيد 
الثنائي أو عبر مسيرة مجلس 
التعاون اخلليجي الذي يشترك 

في الطموح واآلمال«.
وقالت مصادر ســــعودية 
رسمية شاركت في االجتماع 
إن األمير نايف »دعا الشــــعب 
إلــــى احلفاظ على  البحريني 
التحديث  مكتسباته وبرنامج 
واإلصــــالح الذي قــــاده امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البحرين واالمتثال إلى صوت 
احلكمة واحلوار الذي دعا إليه 

ولي العهد«.
مــــن جانبه، شــــكر األمير 
سلمان املوقف السعودي وقال 
انه »موقف ليس جديدا ولكنه 
يتجدد خاصة في ظل الظروف 
التي تشــــهدها البحرين خالل 

هذه الفترة«.
وشدد على »أن احلوار املتزن 
الطريق األمثل واألســــلم  هو 
الستكمال مشــــروع اإلصالح 

والتحديث في البحرين«.
جاء ذلك مبوازاة مســــيرة 
حاشدة شــــارك فيها أكثر من 
350 الــــف بحرينــــي ميثلون 
مختلــــف االطيــــاف الوطنية 
خرجــــوا ملبني نــــداء الوحدة 
الوطنية الثاني وذلك مساء أمس 
األول في ساحة مركز الفاحت، 
وقالت وكالة االنباء البحرينية 
الرســــمية »بنا« ان املشاركني 
عبروا عن مدى حبهم ووالئهم 
الى وطنهم وقائد مسيرته جاللة 

مســــتقل ال ميكن جتاوزه أو 
جتاوز مطالبه«. 

الدعوة  وأكد على اهميــــة 
للحــــوار، مشــــددا علــــى أنه 
أفضل الســــبل للخــــروج من 
األزمة الراهنة بأفضل النتائج 
املرجوة وبأقل اخلسائر وفي 
أقصر األوقات، متمنيا أن يبدأ 
العاجل.  القريــــب  احلوار في 
وجدد فضيلته ضرورة متسك 
اجلميع بشرعية نظام احلكم 
القائم وعائلة آل خليفة بقيادة 
صاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عيسى، معلنا استعداد التجمع 
للدخول في احلــــوار الوطني 
الذي دعا إليه ولي العهد فورا، 
ورفضه املطالبة بإقالة احلكومة 
احلالية شرطا من شروط بدأ 
احلوار، ورفضه لرضوخ النظام 
لتلــــك املطالب التي تؤدي إلى 
اخلــــراب والتدمير وإلى مزيد 

من االحتقان الطائفي.
املقابل، وبعد تراجعها  في 
عن شروطها السابقة للمشاركة 
في احلوار الوطني، حددت ست 
جمعيــــات بحرينية معارضة 
بينها الوفاق الشــــيعية أمس 
الذي  اربعة »مبادئ« للحوار 
تطرحه السلطة، وبينها انتخاب 
»مجلس تأسيسي« يقوم بوضع 

»دستور جديد« للبالد.
وشــــدد متحــــدث باســــم 
اجلمعيات الســــت في مؤمتر 
صحافي في املنامة على »ضرورة 
اعالن قبول احلكم باربعة مبادئ 
في بداية جلسات احلوار وقبل 

الشروع في التفاصيل«.
واول هذه املبــــادئ »الغاء 
دســــتور العام 2002 والدعوة 
النتخاب مجلس تأسيسي على 
اساس تســــاوي االصوات بني 
الناخبني يقوم بوضع دستور 

جديد للبالد«.
واكدت مبــــادئ اجلمعيات 
املعارضة على »حق الشــــعب 
في انتخاب مجلس نواب ينفرد 
بكامل الصالحيات التشريعية 
ويكون انتخابه على اســــاس 
تساوي االصوات بني الناخبني«. 
املبادئ كذلك »حق  وتشــــمل 
الشعب في ان تكون له حكومة 

منتخبة«.
وطلبت اجلمعيات »توفير 
الالزمــــة لتحقيق  الضمانات 
التــــزام االطــــراف باالتفاقات 
والتعاقدات التي تنتج عن هذا 

احلوار«.

عاهل البالد، وحمل املشاركون 
اعالم البحرين وصور قيادتها 
الرشيدة، مشددين على ان شعب 
البحرين بكافة مكوناته سيظل 
وفيا لهذه االرض الطيبة التي 
ســــتبقى كما كانت بلد االمن 

د. عبداللطيــــف آل محمود ان 
جتمع الوحدة الوطنية يعد يوما 
ال ينسى في تاريخ البحرين، 
حيث اجتمع في صعيد واحد 
رجال ونســــاء وامهات وآباء 
وبنات وأبناء مملكة البحرين 

واالمان. 
وخالل جتمع الوحدة الوطنية 
الذي حضره ممثلون من مختلف 
اطياف املجتمع وممثلون عن 
البهرة واملســــيحيني واليهود 
اكد الشيخ  البحرين،  من أهل 

ليشكلوا لوحة وطنية مبهرة 
من التالحم الشعبي لم يشهدها 
الوطن قط، شاكرا لهم جميعا، 
مؤكدا لهم »ان رسالتكم وصلت 
إلى املعنيني باألمر في الداخل 
واخلارج، وقد أثبتم أنكم رقم 

المعارضة البحرينية تتراجع عن شروطها لبدء الحوار وتقدم رؤيتها 

صالح يعتذر عن اتهام أوباما بتحريك االحتجاجات
عواصم ـ احمد عبداهلل والوكاالت 

كشف البيت االبيض ان الرئيس 
اليمني علي عبداهلل صالح اتصل 
هاتفيا بجون برينان مستشار 
اوباما ملكافحة  بـــاراك  الرئيس 
االرهاب وابلغـــه باعتذاره عن 
توجيه االتهام لالدارة االميركية 
بأنها تقف وراء املظاهرات التي 
العربية  الدول  جتتاح عددا من 

مبا في ذلك اليمن.
وقال مـــاي كارنـــي الناطق 
البيت االبيض في بيان  بلسان 
مختصر صدر اول من امس ووزع 
على الصحافيني في واشنطن ان 
الرئيس اليمني »ابلغ برينان اسفه 
لسوء الفهم املتعلق بتصريحاته 
العلنيـــة«. وكان صالح قد اتهم 
غرفة عمليات في تل ابيب يحركها 
البيت االبيـــض بالوقوف وراء 
االحتجاجات الشعبية. وفضال 
عن ذلك قال صالح في رســـالة 
علنية ألوباما »السيد اوباما. انك 
رئيس للواليات املتحدة وليس 

للدول العربية«.
وقال البيان »ان املهم هو ان 
الرئيس صالح اعرب عن دعمه 
املطلق لالصالح السياســـي في 
اليمن وانه يسعى للتفاوض مع 
عناصر املعارضة في جهد لتحقيق 
االصـــالح عبر عملية شـــاملة 

ودميوقراطية وسلمية«.
من جهة اخرى، أبدى الرئيس 
اليمني جتاوبا إيجابيا مع مبادرة 
من حتالف أحزاب اللقاء املشترك 
)املعارضة الرئيســـية بالبالد( 
التي تشمل خمس نقاط لتحقيق 
التوافق السياسي بشأن األزمة 
اليمن  التي يشهدها  السياسية 

حاليا.
ونقلت صحيفة »26 سبتمبر« 
اليمنية عن مصادر مطلعة »أن 
الرئيس صالح أبدى جتاوبا مع 
ما جاء من بنود في مبادرة اللقاء 
املشـــترك والتي نقلت إليه عن 
طريق عدد من العلماء واملشايخ 

والشخصيات االجتماعية«.
وكان رئيس املجلس األعلى 
لتحالف اللقاء املشترك د.محمد 
املتوكل أعلن أنه مت االتفاق مع 

اجلمهورية لتأييد هذه املبادرات، 
ومنها حشود مبئات اآلالف التي 
ستتجه إلى ميدان التحرير وسط 
العاصمة صنعاء حيث يؤدون 
صالة اجلمعة اليـــوم بامليدان، 
ثـــم يواصلـــون اعتصاماتهـــم 
املؤيـــدة للنظام  ومســـيراتهم 

واحلزب احلاكم.
وفي إطار تأييد النظام احلاكم، 
أكد شـــيوخ وأعيـــان عدد من 
املديريات مبحافظة مأرب وسط 
الرئيس  اليمن تأييدهم ملبادرة 
صالح ورفضهم ألعمال الفوضى 
والعنف، وطالبوا في بيان لهم 
اللقاء املشـــترك  اليوم حتالف 
املعارض باالستجابة للمبادرة من 
أجل مصلحة البالد، كما طالبوا كل 

العلماء على نقاط خمس متثل 
مبادرة ردا على مبادرة الرئيس 

صالح.
فـــي غضون ذلـــك يتواصل 
اليمنية  القبائـــل  تأييد كبـــار 
ملبـــادرة الرئيـــس اليمني علي 
عبداهلل صالـــح ومبادرة علماء 
اليمن إلجراء احلوار بني احلزب 
اليمنية من  احلاكم واملعارضة 
أجل حل املشاكل والقضايا على 
اليمنية، وكذلك رفض  الساحة 
العنف والفوضـــى والتخريب 
واستمرار املظاهرات التي تهدد 

استقرار البالد.
وقد أعلنت العديد من القبائل 
أنها ســـتنظم حشودا  اليمنية 
جماهيرية على مستوى محافظات 

العقالء باليمن بالوقوف إلى جانب 
وطن الوحدة واالستقرار، مؤكدين 

أهمية التآخي والتسامح.
وفي بيان مماثل حذر شباب 
قبائل »بكيـــل« كبرى القبائل 
اليمنية من اســـتخدام اســـم 
قبيلتهم في مواقف ال تتوافق 
مع مبادئهم، كمـــا حذروا مما 
وصفوه بالتطـــاول أو العبث 
بأمن واستقرار ووحدة الوطن، 
وأكدوا أن احلـــوار بني القوى 
السياسية على أساس الثوابت 
الوطنيـــة وأهـــداف الثـــورة 
والوحدة ومن مبدأ احلفاظ على 
األمن واالستقرار في الوطن هو 
الســـبيل الوحيد للخروج من 
األزمة التي متر بها البالد، وليس 

الفوضى والعنف والتخريب.

»الداخلية« تحذر من هجمات إرهابية 

من جهتها حذرت وزارة الداخلية 
اليمنية امس من هجمات لتنظيم 
»قاعدة اجلهاد في جزيرة العرب« 
في خمس محافظات تستهدف رجال 
األمن والعسكريني. وأكدت الوزارة 
في بيــــان صحافي انهــــا وجهت 
إدارات األمــــن في محافظات عدن 
وأبني وحلج وحضرموت ومأرب 
برفع يقظتها األمنية واتخاذ جميع 
اإلجراءات والتدابير األمنية الالزمة 
لضمان سالمة املواطنني ومنتسبي 
املؤسسة األمنية والعسكرية من 
التي  العناصر اإلرهابية  هجمات 

تستهدف حياتهم.

االتحاد األوروبي يعد سياسة جديدة الرئيس اليمني يتجاوب مع مبادرة المعارضة لتحقيق التوافق السياسي
في شمال أفريقيا ولكن هل تنجح؟

منتجو الدراما السوريون يتفقون على مقاطعة 
أي محطة فضائية تسيء لبالدهم

بروكسلـ  د.ب.أ: واجه االحتاد األوروبي موقفا 
صعبا بسبب اندالع الثورات املطالبة بالدميوقراطية 
في شمال أفريقيا وأطاحت باألنظمة التي طور معها 

التكتل عالقات وثيقة على مدار سنوات.
وبينما يكافح الزعيـــم الليبي معمر القذافي 
لتجنب مصير الرئيسني السابقني التونسي زين 
العابدين بن علي واملصري حسني مبارك، تتزايد 
الدعوات داخـــل التكتل إلجراء تغيير جذري في 
التوجه قبل عقد قمة استثنائية في احلادي عشر 

من الشهر اجلاري.
وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج 
إنه يأمل أن تكون القمة املقبلة ساحة »لتجسيد« 
التفكير بشـــأن الطريقة املثلى لدعم اإلصالحات 

االقتصادية والسياسية في املنطقة العربية.
وأضـــاف كليج العضو الســـابق في البرملان 
األوروبي أثناء زيارة إلى مقر االحتاد أمس األول 
»الوسائل واملؤسسات والسياسات التي ننشرها 
في شـــمال أفريقيا والشرق األوسط بجاحة إلى 

إصالح ملموس«.
ويقول منتقدون إن سياسة اجلوار األوروبي 
احلالية تضخ أمواال ضئيلـــة للغاية إلى الدول 
الواقعة على الشواطئ اجلنوبية للتكتل وتضع 
شروطا قليلة للغاية بشأن احترام الدميوقراطية 

وحقوق اإلنسان.
وأقر املسؤول في سياسة اجلوار األوروبي في 

وقت سابق من األسبوع بهذه النقطة.
وقال مفوض االحتاد األوروبي لشؤون التوسع 

ســـتيفان فولي إن التكتل يجب أن يتواصل مع 
»اجلماهير في شوارع تونس والقاهرة وفي أي 
مـــكان آخر« عوضا عن التفاعل »مع مســـتبدين 
يريقون دماء شعوبهم بعدم احترام مطلق للحياة 

اإلنسانية«.
وأضاف أمام البرملان األوروبي »يجب أن نظهر 
االحتقـــار إزاء املاضي، الكثير منا وقع فريســـة 
الفتـــراض أن األنظمة املســـتبدة متثـــل ضمانا 

لالستقرار في املنطقة«.
وتردد صدى كلماته فـــي االعتراف الصريح 
لرئيـــس االحتاد األوروبي هيرمـــان فان رومبي 
بأن الغرب غض الطرف عن وســـائل استبدادية 
لشـــخصيات معتدلة ومؤثرة في عملية السالم 

بالشرق األوسط.
وقال فان رومبي الشـــهر املاضي: »حتى قبل 
أســـابيع قليلة كانت مصـــر ال متثل قضية، من 
املؤكد فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، الشعب فضل 

االستقرار«.
وتزامن حديـــث االحتاد األوروبـــي عن بذل 
املزيد لتأييد التغيير الدميوقراطي مبصادر مالية 

محدودة.
وتعد تونس الدولة الوحيدة التي تلقت تعهدات 
جوهرية باحلصول على مســـاعدة جديدة ولكن 
املساعدة التي تبلغ قيمتها 17 مليون يورو )23.5 
مليون دوالر( في إطار »حزمة مساعدة فورية« 
قوبلـــت بعـــدم التصديق من جانب مســـؤولني 

محليني.

دمشـــق ـ د.ب.أ: قرر منتجو الدراما السورية 
مقاطعة أي محطة تلفزيونية فضائية »تســـيء 

إلى سورية«.
ونقلت صحيفة »الوطن« السورية شبه الرسمية 
في عددها الصادر امس، عما جاء في اجتماع أصحاب 
شركات اإلنتاج لدراسة ما اتفقت عليه جلنة صناعة 
الســـينما والتلفزيون التي تنضوي حتتها هذه 

الشركات مع نقابة الفنانني السوريني.
ونقلت الصحيفة عن عماد الرفاعي، رئيس جلنة 
صناعة السينما والتلفزيون في سورية، تأكيده 
»أي محطة عربية تسيء لسورية ستتم مقاطعتها، 
واجلهة الوحيدة املخولة بقراءة النصوص الدرامية 
هي جلنة القراءة في التلفزيون السوري ومن حقها 

استشارة أي جهة رسمية أخرى«.
يذكر أن الدراما السورية ستنتج ملوسم 2011 
حوالـــي 30 عمال موزعة بـــني معاصر وتاريخي 
وكوميدي )وأعمال تتطرق إلى اإلرهاب(، فضال 
عن إنتاج املؤسسة العامة لإلنتاج الدرامي الذي 

لم تتضح معامله بشكل نهائي.
كان الرفاعي أبلغ، وكالة األنباء األملانية )د.ب.أ( 
في وقت سابق، انه مت استثمار أكثر من 50 مليون 
دوالر في األعمال الدرامية عام 2010 وان نســـبة 
املال اخلليجي في هذه األعمـــال كانت واضحة، 
وان دورة اإلنتاج الســـنوية وفرت للعاملني في 
هذا القطاع أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة 

وغير مباشرة.


